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Ohlédnutí za 43. Evropským cytologickým kongresem  

ve Vratislavi 3.- 6. 10. 2021       (2) 

J. Dušková  
 
Velké pozornosti se těšilo sympozium  

Serous fluid cytopathology: cytopreparatory methods and reporting terminology, 
kterému předsedali tři ze čtyř editorů další ze série „blue books“ v cytologii – nově vyšlé mezinárodní 
klasifikace týkající se hlášení nálezů ve výpotcích [1]. Jde o zatím nejobjemnější publikaci - 300 stran 
textu odráží složitost problematiky – je-li ve hře mezotel…  
(Z názvu standardizující publikace byla na rozdíl od většiny předchozích (Bethesda gynekologická a 
tyreoidální, pařížský systém hlášení cytologie močové, milánský pro slinné žlázy) vypuštěna 
geografická příslušnost. Po diskusích na předchozích kongresech, zda se o vznik více zasloužily 
pracovní schůzky v Madridu či Portu, převládlo označení zdůrazňující mezinárodní charakter – TIS  -
The International Standard.) 
 
Symposium moderoval Ashish Chandra  

 a postupně pozval autory některých 
kapitol standardizující publikace. Svou vlastní přednášku z této problematiky „Effusion 
Cytopathology: Atypical vs. Neoplasm“ však přednesl až o den později na symposiu Papanicolaou 
Society věnovaném atypiím (bude referováno). 
 
Ewa Wojczik, kterou známe z klasifikací močových cytologií, pozdravila distančně účastníky v rodné 
polštině a věnovala se jedné z významných předností mezinárodních cytologických standardizací – 
otázce adekvátnosti vzorku a nejčastějším, tj. benigním nálezům (cca 80%).  
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Minimální adekvátní množství výpotku zaslaného pro vyšetření je 50 ml. Dalšími – kvalitativními 
důvody pro nedostatečný vzorek jsou nízká celularita, artefakty, kontaminace… 
 

 
 
Diagnostické algoritmy jsou součástí uvedené normativní publikace. Ani v přednášce (tím méně 
v tomto komentáři) nebyl čas na detailní popis všech kroků. Všem praktikujícím cytopatologům byla 
připomenuta dobře známá zrádnost mezotelií v jejich reaktivním polymorfismu. Nápadně hojné 
reaktivní mezotelie vedou někdy k úvahám o jejich neoplastické povaze – možným průkazům se 
věnovala jiná přednáška (viz dále), zde jen zjednodušené pravidlo pro mezoteliomy „všechno je větší 
(polymorfie) a více“ až velmi mnoho (kvantita). Velká podobnost mezotelií s makrofágy (schopnými 
podobně zavádějící polymorfie a epiteloidních shluků) je řešitelná pomocí CD68. Tento průkaz může 
být velmi užitečný v situaci, kdy se nabízí úvaha o přítomnosti „druhé buněčné populace“ – míněno 
neoplastické – terminus technicus v cytologii výpotků. Překvapivě se situace může právě pomocí 
CD68 vyřešit. 
Monomorfně lymfocytární výpotky by měly být došetřeny průtokovou cytometrií k odlišení 
lymfomu. Dif. dg. tbc pleuritis označila Eva za znalost spíše examinační než skutečně praktickou.  
U výpotků s převahou neutrofilů upozornila na možnost překrytí maligního obrazu neutrofilními 
granulocyty – nutno pečlivě propátrat. V kategorii neobvyklých nálezů předvedla LE buňky, nálezy u 
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revmatoidní artritis, kolagenní sferulózu. Pouze okrajově zmínila endosalpingiózu – lavážím malé 
pánve byla věnována jiná přednáška. 
Dr. Panagiota Mikou z Atén, která je autorkou kapitoly Suspektní z malignity ve standardizující 
publikaci a bývalou spolupracovnicí dr. Chandry v St. Thomas Hospital v Londýně v přednášce 
Defining Atypia vs. Suspicious for Malignancy nemohla vzhledem k národnosti nezmínit dr. 
Papanicolaoua a jeho cytologickou klasifikaci 

 
 
Poté, kdy zmínila (včetně lit. podkladů), jak použití termínu atypie zvyšuje riziko nedorozumění 
nejen mezi kliniky a patology, ale i míru úzkosti u pacientů, představila obvyklý scénář, v němž se 
rozhodujeme, zda vyslovit suspekci z malignity: 
 

  
 
 
 Již z tohoto výčtu jsou zřejmá úskalí i limity pro možná došetřování. Pro užití kategorie AUS by mělo 
být v nálezu vždy formulováno zdůvodnění. Pokud lze došetřovat – i s limitovanou výpovědní úrovní 
– je na místě pokusit se o bližší specifikaci, případně s ohledem na limity vyžádat další vzorek, 
doplnění anamnézy – v dif. dg. předchozí neuvedená, ale i další nově vzniklá malignita. Výsledky 
těchto postupů byly demonstrovány na kazuistikách. 
Porovnání charakteristik kategorií AUS a SFM i výsledků je poučné nejen z hlediska odlišného rizika 
malignity, ale i „legalizací“ možnosti inkonkluzivního výsledku po pokusu o imunocytochemické 
došetření – přesto by mělo být v obou situacích provedeno, nakolik to aktuální vzorek umožňuje. 
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Dr. Yurina Miki, další ze spolupracovnic dr. Chandry v St. Thomas Hospital v Londýně se věnovala 
otázce určení zdroje maligního výpotku. 

 
 
 
Představila subkategorie MAL-P (malignant – primary) a MAL-S (malignant-secondary) v kategorii 
TIS MAL. Zřejmě s ohledem na frekvenci byla její přednáška předřazena následné o mezoteliomech. 
Prezentované cytomorfologické a následné specializované postupy pro určení východiska 
nejčastějších karcinóz a melanomu se nelišily od naší zavedené praxe.  
V hematopatologické oblasti byl připomenut frekvenční rozdíl dětí a dospělých, zdůrazněna nutnost 
spolupráce s hematopatology a doporučeny širší panely: 
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Užití průtokové cytometrie je na místě buď v případě anamnézy ML, nebo při nápadně buněčném 
monomorfním lymfocytárním výpotku (zejm. rekurujícím) s indikativní klinikou (např. nejasné 
lymfadenopatie). 
Primární HHV 8 asociovaný lymfom coelomových dutin je agresivní, naštěstí vzácný: 
 

 
 
 
 
Formulaci a postupům hlášení mezoteliálních proliferací v serózních dutinách se věnovala 
 

dr. Claire Michael, z Clevelandu, USA 
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Z nabídnutého algoritmu hodnocení stojí za zdůraznění zvláštní záludnost perikardiálních výpotků, 
v nichž mohou být mezotelie ještě polymorfnější než jinde, a proto by zde diagnóza nádorového 
postižení měla být VŽDY podpořena speciálními metodami. 
 

 
 
Mezoteliální populace reaktivní povahy: výpotek negativní z hlediska malignity – na rozdíl od USA u 
nás explicitně neformulujeme, pokud není odběr od pacienta s předpokladem nádorového postižení. 
Doporučeno popsat případná pomocná vyšetření, pokud vedla k popření uvažované nádorové 
povahy, uvést populaci jako reaktivní (nikoli atypické (!) mezotelie).  
 
Diagnóza maligního mezoteliomu je kroková: 
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Vyžaduje nezřídka užití speciálních postupů a jejich následná formulace uvedena přehledně 
v kontextu radiologických nálezů: 
 

 
 
Morfologicky výmluvný byl tento panel dostupných markerů mezoteliomu: 
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Pracoviště vybavená protilátkami BAP1 (BRCA1 Associated Protein1) a MPTAP 
(metylthiadenosinfosfatáza) mohou vyžít průkazu ztráty jaderné exprese těchto markerů doložené 
v cca 65 % mezoteliomů. Pro interpretaci ztráty exprese je nutná současná pozitivita jader 
přítomných lymfocytů. Otvírá se možnost i pro diagnózu mesothelioma in situ v situacích, kdy 
klinický obraz rychle se obnovujících výpotků a maligní cytologický obraz nekorelují s negativním 
nálezem radiologickým ve smyslu ztluštění nebo uzlu. Pozitivita výše uvedených markerů p  ovede 
k dg. maligního mezoteliomu – dif. dg. in situ nebo časného. Pokud není potvrzeno, hodnotit nález 
jako suspektní se uvedením možnosti mesothelioma in situ. Kategorie „atypický mezotel neurčeného 
významu“ by neměla být používána, pokud jsou uvažovány změny reaktivní, nýbrž (obdobně jiným 
standardizovaným lokalitám) v situaci, kdy nález přesahuje změny reaktivní a nepostačuje k vyslovení 
suspekce). V dif. dg. se zde může objevit dobře diferencovaný papilární mezoteliom (WDPM). 
Dr. Christopher Van den Bussche z Johns Hopkins Memorial Hospital, Baltimore, USA prezentoval 
problematiku peritoneálních výplachů. 

 
 
Zdrojem přítomných buněk mohou být blízké i vzdálené procesy.  
K dispozici je zpravidla pro porovnání morfologie resekovaného nádoru podle následujícího 
algoritmu: 
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Nález psammomat je pouhým signálem, citována publikace z roku 2004, kde v peritoneálním 
prostoru byly následně maligní elementy ve dvou třetinách více než sta vyšetřených případů, 
v pleurálním prostoru v polovině z deseti a v perikardiálním jeden záchyt s následným průkazem 
malignity; v pleurálním a perikardiálním prostoru tedy zjevně mohla nastat chyba malých čísel. 
Nicméně diagnóza je dána buňkami. 
V závěru sdělení podán současný konsensus týkající se vlivu pozitivního nálezu v peritoneálním 
výplachu na stádium nádorového onemocnění: 

 
 
 
Závěrečná přednáška sympozia se týkala počátku vyšetření – metodických postupů 
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Vedle postupů ThinPrep a SurePath probrány cytocentrifugace a srovnány různé technologie 
cytobloků. Doporučeny jsou kombinace barvení dle Papanicolaoua a Diffquick, účast v externích 
kontrolách kvality. Obecně tato přednáška nebyla překvapivá – doložila naši zkušenost , že 
kombinace barvení a postupů zvyšuje diagnostickou výtěžnost. 
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